
 

 

 
Minnesanteckningar  
MIA VIDARE ROSLAGENS Projektmedarbetarmöte  
18 jan 2021 
Närvarande:  
Agnes - aktivitetsansvaret Österåker kommun 
Anette - aktivitetsansvaret Vallentuna kommun 
Camilla - Vallentuna kommun 
Carina H - Arbetsförmedlingen 
Carina L -  Försäkringskassan 
Eva Carlenius -  aktivitetsansvaret Norrtälje kommun 
Eva Johansson – Österåker kommun 
Katrin -  Arbetsförmedlingen 
Magnus - Arbetsförmedlingen 
Malin E, aktivitetsansvaret Österåker kommun 
Malin F, Österåker kommun 
Sophia – Vallentuna kommun 
Ziba – Täby kommun 
Eva Karlsson, Täby kommun 
Eva Creutz, Arbetsförmedlingen 
Malin S - Danderyd Kommun 
Birthe, KSON Norrtälje  
Cecilia – projektledare 
 
Mötet genomfördes via skype.  

Frånvarande  
Sylvia, aktivitetsansvaret Täby kommun 
Eva Engelbrekt, Vallentuna kommun 
Monica, aktivitetsansvaret Vaxholm kommun 
Leila, Danderyd kommun 
Ylva - aktivitetsansvaret Danderyd kommun 
Magdalena – Norrtälje kommun 
 
 
 

 
Incheck – Något speciellt som driver dig i ditt arbete? 

- Få stödja deltagare 
- Göra skillnad för människor 
- Att få följa människors förändringsresa 
- Handläggningen 
- Att få se människor göra stegförflyttningar 
- Skriva utredningar 
- Samverka 
- Samverkan är nyckel till framgång 
- Helhetssynen 
- Testa nya arbetssätt och metoder 
 
Lägesrapport 

- Cecilia visar uppdaterad bild över hur vi är organiserade i projektet. 
- Vi ser fram emot att Ann Hellgren, ny projektmedarbetare, kommer att börja i projektet 6 april. Hon 

kommer arbeta som SE-handledare med deltagare som önskar arbetsträna/praktisera hos externa 
aktörer.  
 
Lägesrapport utifrån projektet mål 
Vårt deltagarmål är 330 detagare. Idag har vi haft 128 personer inskrivna i projektet. Totalt 68 kvinnor 
och 54 män. Ej angett kön: 6 st. Kommunen och Försäkringskassan är största inremitterande part. Vi 



 

 

önskar större inflöde (och medverkan) från vården som också är medlem i samordningsförbundet och 
MIA-projektet. 
Ytterligare mål är att 25 % av våra deltagare avslutas till arbete eller studier och 30 % avslutas till  
ordinarie arbetsförberedande insatser.  
I dagsläget har 5 personer avslutats till arbete och 2 personer till studier. Totalt 12% 
Gällande avslut till ordinarie arbetsförberedande insatser, så har 58% av deltagarna avslutats av denna 
orsak. Vi behöver se över systemets avslutningsorsaker så att vi har en gemensam definitionen av 
avslutsorsakerna.  
 
Ett annat mål vi har är att 80 % av deltagarna ska känna en ökad makt över sin situation. Detta mäts 
genom enkätfrågor som delas ut till deltagare 1-3 månader efter påbörjad insats samt vid avslut. Vid 
föregående mätning hamnade Roslagen på totalt 84%. Nästa mätning kommer maj/juni 2021. 
Delprojektet har även som mål att ”Alla projektmedarbetare och lokal styrgrupp har ökat sin 
kompetens om jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering (horisontella principer). I 
presentationen anges flera olika aktiviteter för detta, bland annat frågor om våld. Att ställa 7 frågor om 
våld i nära relation är ett obligatoriskt moment i kartläggningen med deltagare från 18 år. Det 
nationella projektet Stoppa våldet har lämnat erbjudande till MIA att också rapportera svaren i den 
nationella databasen.  
Viktigt att handledare veta hur de kan gå vidare efter att ha ställt frågorna och fått jakande svar. Det 
finns handlingsplaner som är uppdelade på boendekommun i projektet för detta.  
Målsättningen att ”Alla projektets medarbetare har stärkt sin kunskap om målgruppen samt gruppens 
behov av stöd” kan vara svår att mäta då det inte finns något 0-läge.  
Projektgruppen nämner aktiviteter som kan påverka detta resultat ex.  

- Se möjligheter och våga testa nytt. 
- Möten där vi alla träffas bidrar till att vi utbyter kunskap och erfarenheter om målgruppen. 
- Inom ramen för projektet har vi möjlighet att använda varandras kunskap, bolla ärenden, utbyta 

information. 
 
Lägesrapport – insatser 

- Vi har tre kurser igång i dagsläget. Stega Ut – har deltagare meölan 16-21 år i gruppen. Fokus 10 goda 
vanor – koppling mellan fysskt och psykisk hälsa.  
Arbetslivsinriktade kursen i Täby och Norrtälje har ca 5 resp. 9 aktiva kursdeltagare. Ny kursstart 4 maj 
i Täby. Mest troligt även i Norrtälje. Datum för detta kommer senare. 

- ASF – ytterligare medel tillfört från förbundet till arbetsträningsplatser. Orolig ekonomi för ASF, 
speciellt då MIA projektet avslutat många under senaste tiden. Kommer att kunna ligga på ca 33-34 
platser projekttiden ut. Men det krävs att vi fortsätter att följa upp personens planering ofta, snabbt 
kunna identifiera nästa steg. Kölista finns för personer som väntar på arbetsträning, prognosen är att vi 
kan starta upp arbetsträningar under senare delen av april.  

- Detta gäller för arbetsträning i dagsläget:  
Beslut tas 3 månader i taget, max 6 månader. Kartläggning och uppföljningar – tydlig planering. Prata 
avslut redan från början. Ser över avsluten – det behöver bli bra så att kedjan för deltagare inte bryts 
Målgruppen för ASF är kanske de deltagare som står längre ifrån arbetsmarknaden?  
 
Övrigt 
ESF har kontaktat den regionala projektledningen med en fråga om att växla upp arbetet ytterligare till 
ett nationellt projekt. De har mycket medel kvar i det befintliga programmet och MIA har en struktur 
och organisation som skulle kunna appliceras på fler samordningsförbund. MIA Vidare kommer vi driva 



 

 

till december 2022 och Annica har nämnt för ESF-rådet att vi i så fall behöver se ett eventuellt 
nationellt projekt som en pilot eller förberedelse för ett projekt i kommande programperiod.  
 
Efter diskussion i projektgruppen beslutas att Inremitteringsmöten och inremitteringsteam byter namn 
till samverkansmöte och samverkansteam. Alla deltagare blir inte inskrivna i projektet under dessa 
möten vilket gör att ”inremitteringsmöten” kan ge andra förväntningar. Vi beslutar att testa detta och 
ev. lägga till något ytterligare till begreppet för att specificera vilket delprojekt det gäller. 
 

- Guldkorn: 
”Nu kommer jag för första gången på 9 år kunna köpa något åt mig själv och mina barn.” 
Citatet kommer från en deltagare som nyss hade blivit erbjuden anställning efter att varit 
sjukskriven och haft försörjningsstöd i många år. Personen hade under åren innan och under 
MIA-tiden djup depression och en svår social situation som gjorde att han hela tiden har fick 
kämpa för att få vardagen att gå ihop. Han uttryckte ofta hopplöshet och låg självkänsla. 
Deltog tacksamt i den motiverande kursen hösten 2018. Arbetstränade därefter på Le Mat 
under ett år med mycket blandat resultat. Kunde vara frånvarande längre perioder och var 
jätteduktig och aktiv andra (skicklig i köket). I samband med att arbetsträningen tillfälligt 
övergick till distans var hans uppgivenhet total och vi diskuterade avslut. Han fick då möjlighet 
att byta arbetsträningsplats till Re:Innovation. Detta är en man med många talanger och blev 
med sin händighet snart en tillgång på arbetsplatsen. Drabbades långvarigt av covid under 
sommaren och var frånvarande av och till. Under hösten ökade han stadigt arbetstiden och 
kände sig mer och mer redo för att gå mot anställning. SE-handledaren ordnade en intervju 
hos ett mindre byggföretag som erbjöd en anställning vid sittande bord. Gjorde sin första dag 
på jobbet den 8 mars.  
 
Slutsats: Deltagaren kände sig värdelös och klämd mellan vården, kommunen och en 
pressande familjesituation. Visste inte vart han skulle vända sig för att få ett hopp om 
förändring. Remitterades till MIA genom en insatt handläggare på ekonomiskt bistånd. Trots 
långa perioder av hopplöshet har han hela tiden visat en inre motivation vilket har gjort att alla 
inblandade (SE-handledare, personer på ASF och socialsekreterare) inte har velat släppa taget. 
Det visade sig att det lönade sig.  

 
- Nästa möte: 10 maj 2021 kl. 13-15 och förhoppningsvis på Teams.  

 
 
 
Vid pennan /Cecilia 


